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Romantika Ünnep júliusban:
harminc ingyenes program Gyömrôn!
Alig néhány nap, és ismét kezdetét veszi városunkban a Romantika Ünnep. 2013-ban azért
hívtuk életre ezt a több napos fesztivált, mert
tudtuk, városunknak számos olyan helye van,
amely nagyon kedvelt a romantikára vágyók
körében.
A célunk az, hogy egy olyan - döntően igyenes fesztivált hozzunk létre, ahol minden korosztály
megtalálja a neki tetsző programot, és minél többen ismerik meg ezáltal Gyömrőt. Az elmúlt két
év bebizonyította, hogy a RÜGY-nek van létjogosultsága, hiszen nemcsak városunk lakói vagy a
környező településeken élők látogatnak ki a programokra, hanem az ország távolabbi pontjairól is
szép számmal érkeznek turisták a négy nap alatt.
Több hónapos előkészítő munka van mögöttünk, de bátran mondhatom, idén is kiváló programokkal várjuk a több ezer érdeklődőt. A RÜGY

számomra több okból is nagyon fontos. Egyrészt
Gyömrőt egyre többen ismerik meg a rendezvény
által, másrészt a helyi vendéglátók, szolgáltatók
összefogása miatt. Példaértékű, ahogy az egyébként a hétköznapokban egymás konkurenciájaként működő cégek ebben a projektben együtt
dolgoznak, közösen tesznek a rendezvény és városunk sikeréért.
Idén július első hétvégéjére időzítettük a fesztivált, bízva a nyárias időjárásban. A koncepción
is változtattunk: Rómeó és Júlia helyett most a
hatvanas évek életérzése, a Rock’n roll és a dolce
vita kerül előtérbe. Persze a jól megszokott és kedvelt programok megmaradnak. Lesz bringóhintó
és kisvonat, amelyekkel bárki bebarangolhatja
Gyömrőt. A négy nap alatt mintegy 30 ingyenes
program várja Önöket. Törekedtünk arra, hogy
minél szélesebb és színesebb palettát állítsunk
össze. Így lesznek könnyűzenei koncertek (Menta
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zenekar, Erox Martini koncert, Gesarol koncert,
Dolly Roll fellépése), klasszikus előadások (VoiSingers - az Europa Cantat Pécs 2015 nagykövet
kórusának koncertje), színházi fellépők és számtalan gasztronómia élményeket kínáló program is.
Igazi kuriózummal is készülünk: szombaton délután több tucat Vespa robogó vonul fel városunkban, igazi olaszos hangulatot teremtve.
A szívemhez legközelebb álló program a szombat esti gyertyaúsztatás. Este kilenc órától bocsájthatjuk a tófürdő vizére a kívánságlámpásokat,
melyek fénye egészen varázslatos módon ragyogja be a tavat. Mindeközben a Bástyáról klasszikus
dalok szólnak majd.
Persze ki kell emelnem a szombat délutáni cso-

portos házasságkötést is. Városunk főterén idén
rekordszámú, 11 pár mondja majd ki a boldogító igent! 22 boldog ember, 11 izgatott násznép!
Azt hiszem sokan kilátogatnak majd erre a megható eseményre is.
Sokáig sorolhatnám még a kínálatot, és mindegyikről tudnék írni pár kedves gondolatot. A következő oldalakon elolvashatják a RÜGY részletes programját, és egészen biztos vagyok benne,
hogy mindenki talál a kedvére valót közöttük.
Én arra biztatok mindenkit, hogy látogasson
ki Gyömrő egyik legnagyobb rendezvényére.
Ahogy mondani szoktam: merjünk kicsit romantikusak lenni!
Gyenes Levente

A Romantika Ünnepe részletes programtervezete
Július 2. csütörtök
Kezdés

Vége

Program

Helyszín

10.00

19.00

Romantikus csónakázás a tavon

Tófürdő

10.00

19.00

Szerelmi séta a szerelmesek padjától a szerelmesek lakatfaláig

Szent István út 26.

10.00

19.00

Tófürdőnk életútja – szabadtéri, történelmi fotó kiállítás

Tófürdő - Bástya

19.00

21.00

Az egri Villa Wanda Bormanufaktúra borásza, Kerenszky Attila
borkóstolója

Tófürdő - Luigi
Fröccsterasz

Július 3. péntek
Kezdés

Vége

Program

Helyszín

10.00

19.00

Romantikus csónakázás a tavon

Tófürdő

10.00

19.00

Szerelmi séta a szerelmesek padjától a szerelmesek
lakatfaláig

Szent István út 26.

10.00

19.00

Tófürdőnk életútja - szabadtéri, történelmi fotó kiállítás

Tófürdő - Bástya

13.00

0.00

„Egy csepp Velence” – zenés-romantikus terasz,
alkalmi szerelmes fotókiállítás, egész nap szabadtéri
portré készítés

Séf Bácsi

16.00

17.00

Meseelőadás: A három ágú tölgyfa tündére – Domján
Edit Színjátszó Stúdió előadásában

Hankó István Művelődési Központ

17.30

18.30

Erox Martini koncert

Dzsungel Sörkert

18.00

19.00

Hangulatok – Hidvégi Judit kiállításának a megnyitója

Hankó István Művészeti Központ

19.30

22.00

Menta zenekar koncertje

Hankó István Művészeti Központ

18.00

0.00

Cornus pálinka kóstoló és vacsora est

Halászkert Étterem

21.00

0.00

No Para Karaoke szabadtéri koncert

Bástya Bisztró
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Július 4. szombat
Kezdés

Vége

Program

Helyszín

10.00

19.00

Romantikus csónakázás a tavon

Tófürdő

10.00

19.00

Szerelmi séta a szerelmesek padjától a szerelmesek
lakatfaláig

Szent István út 26.

10.00

19.00

Tófürdőnk életútja - szabadtéri, történelmi fotó
kiállítás

Tófürdő - Bástya

10.00

19.00

Dottó kisvonat

Központi park, Városháza előtti
dísztér

10.00

19:00

Bringóhintó

Központi park, Városháza előtti
dísztér

10.00

18.00

Osváth Erzsébet festménykiállítása: Lakástárlat a
’60-’70-es évek divatjáról

Apaffy utca 2.

13.00

0.00

„Egy csepp Velence” – zenés-romantikus terasz,
alkalmi szerelmes fotókiállítás, egész nap szabadtéri
portré készítés

Séf Bácsi

14.00

16.00

Csoportos esküvő

Központi park, Városháza előtti
dísztér

16.30

17.30

60-as évek újrahangolva - virág, frizura, smink, ruha,
tánc… és minden, ami belefér

Központi park, Városháza előtti
dísztér

17.00

18.00

Vespa találkozó az olasz romantika jegyében

Központi park, Városháza előtti
dísztér

17.00

18.00

Rock&Roll party Dóczi Pistivel

Központi park, Városháza előtti
dísztér

18.00

0.00

Grill és BBQ lakoma Serényi Zsolttal, a Tetovált Séffel

Új Halászkert Étterem/Allure
Garden

19.00

20.00

Impala Band Rock&Roll show

Bástya Bisztró

20.00

0.00

Forró rágógumi - zenés-táncos vacsoraest, Rudi
Rock&Roll party és Elvis show

Negresco Étterem

20.30

21.30

VoiSingers - az Europa Cantat Pécs 2015 nagykövet
kórusának koncertje

Tófürdő

21.00

22.00

Kívánság lámpások vízre bocsátása

Tófürdő

22.00

23.00

Tom White and Mad Circus Trio koncertje

Bástya
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Július 5. vasárnap
Kezdés

Vége

Program

Helyszín

10.00

19.00

Romantikus csónakázás a tavon

Tófürdő

10.00

19.00

Szerelmi séta a szerelmesek padjától a szerelmesek
lakatfaláig

Szent István út 26.

10.00

19.00

Tófürdőnk életútja - szabadtéri, történelmi fotó
kiállítás

Tófürdő - Bástya

10.00

19.00

Dottó kisvonat

Központi park, Városháza előtti
dísztér

10.00

19.00

Bringóhintó

Központi park, Városháza előtti
dísztér

10.00

18.00

Osváth Erzsébet festménykiállítása: Lakástárlat a
’60-’70-es évek divatjáról

Apaffy utca 2.

11.00

17.00

Vintage Garden Wedding - nyilvános esküvői
fogadalomtétel és esküvő megerősítés, esküvő kiállítás

Katalin Kúria

11.00

20.00

Kézműves kirakodó vásár

Katalin Kúria

10.00

19.00

„Egy csepp Velence” – zenés-romantikus terasz, alkalmi
szerelmes fotókiállítás, egész nap szabadtéri portré
készítés

Séf Bácsi

16:00

20.00

IX. Tószépe verseny és gálaműsor

Hankó István Művészeti Központ

18.00

23.00

„Azok a ’60-as évek!” – szabadtéri Rock&Roll táncparty: Hankó István Művészeti Központ
Gesarol és Dolly Roll koncert, Gesarol kifulladásig
előtt

Református konferencia Gyömrôn

Június 16-án a Gyömrői Református Templomban tartották a Délpesti Református
Egyházmegye éves közgyűlését. Mintegy ötven gyülekezet
lelkészei és gondnokai vettek
részt az egész napos gyűlésen.
A megjelent csaknem 120 főt
Gyenes Levente polgármester köszöntötte. Beszédében
röviden bemutatta városunkat, illetve azt a helyet, ahol
a templom áll. Polgármesterünk kiemelte: városunk barátságos, befogadó, programokkal teli közösség, ahol valóban él
a szeretet és a tolerancia nyelve. Hozzátette: talán éppen ennek köszönhető, hogy az elmúlt
évtized válságokkal teletűzdelt időszakában is tudott fejlődni és gyarapodni városunk.
Gyenes Levente a közgyűlés résztvevőinek feladataikhoz erőt és kitartást kívánt, egyben reményét fejezte ki, hogy szabadidejükben is visszatérnek városunkba.
HA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Régi-új intézményvezetõk
Testületi hírek

Június 15-én délelőtt tartotta munkaterv
szerinti következő ülését Gyömrő Város
Önkormányzatának képviselő-testülete. A
városatyák 18 napirendi pontban hoztak
döntéseket.
Ezek egyike alapján újabb öt évig Székely
Attila vezetheti a Hankó István Művészeti
Központot. Mivel lejárt a megbízatása, önkormányzatunk vezetői pályázatot írt ki. Erre
egyetlen pályázat érkezett. A régi-új igazgató
kinevezése 2020. július 31-ig szól.
Szintén újabb öt évre kapott kinevezést
Szabó Judit, a Mesevár, Varázskert és Kastélydomb óvoda vezetője. Ugyancsak lejárt a
megbízatása, a kiírt vezetői pályázatra csak Ő
jelentkezett. Újbóli kinevezését mind az óvodák szakmai közösségei, mind pedig az alkalmazotti közösségek támogatták.
A képviselők elfogadták az orvosi ügyeleti
ellátást biztosító Rescue-Med Kft., valamint a
Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft., továbbá
a Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

Egy aktuális problémáról is tárgyaltak a
képviselők. A 215 hrsz.-ú magántulajdonú
ingatlan a két gyömrői tó között található.
Az ingatlan déli (Akácfa utca felőli) telekhatára mentén a gyömrői lakosok, illetve a
két tó között közlekedő gyalogosok kitapostak egy 4 m-es sávot. A tavak megközelítése
másként nem megoldható, csak nagyon nagy
kerülővel. A terület tulajdonosa nemrég jelezte, mivel zárt kerti művelést szeretne végezni, lekeríti a területet, de önkormányzatunk igény esetén megvásárolhatja az úthoz
szükséges darabot. A számítások szerint egy
4x100 méteres területre lenne szükség, aminek aktuális értéke négy millió forint. A kifizetés ütemezése két részletben történne. A
képviselők támogatták az előterjesztést azzal a bővítéssel, hogy a hivatal szakemberei járjanak utána, hogy adott esetben nem
szükséges-e egy nagyobb terület megvásárlása.
Az ülésen elfogadott II. félévi munkaterv
szerint a következő rendes testületi ülés szeptember 28-án lesz.
Hauser Antal
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Felszedtünk pár kilót…
Mármint szemetet az idei Teszedd! akció keretében
Idén - mivel több intézmény és szervezet előre
jelezte elfoglaltságát - nem egyszerre, egy napon, egy időben szerveztük meg a szemétszedést,
hanem elosztottuk azt a hétvége napjai között.
Volt iskola, amely pénteken gyűjtötte a szemetet, civil szervezet, amely szombaton, és sokan a
vasárnapjukat áldozták arra, hogy a más által
eldobált szemetet saját maguk gyűjtsék össze.
Az időjárás végül
is kedvezett a mozgalomnak, a beígért
zuhi elmaradt, csak
némi szél tréfálkozott a hétvégén.
Szokás szerint, a
Gyömrő 2000 Kör
tagjai és a Boglárka
Nyugdíjas Klub örök
fiataljai szép számmal élenjártak eme
környezetvédelmi
program sikeres lebonyolításában.
A gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mint ÖKO
iskola a TeSzedd!-en
való részvételt nagyon komolyan vette, s az összes osztállyal kivonulva (190 fő) mintegy negyven zsák, főként
háztartási hulladéknak minősülő szemetet szedtek
össze a falusi körforgalomtól indulva Péteri felé.
A Weöres Sándor Általános és Művészeti iskola
a Weöres napokba ágyazva szedte a szemetet, s a
Teleki László Gimnázium is részt vállalt településünk megtisztításában.
25 fővel jelent meg vasárnap délelőtt a Csemetekert Gyermekszínház a csütörtöki piac téren.
Anyukák, apukák segítettek a gyerekeknek a sze-

métszedésben, mely végén a csemeték a játszótéren egy jót játszhattak is.
Több civil szervezet is, mint pl. az Utánpótlás
Futball Club Gyömrő, az Eskü Tériek Baráti Köre,
a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület, a Shaolin Kungfu Gyömrő, a Gyömrő Gyermekegészségügyért Alapítvány, a Magyar Pünkösdi Egyház
Gyömrői Gyülekezete, és az id. Pál Mihály Baráti
Kör, derekasan kivette részét a mozgalomból. Az elmúlt
évekhez viszonyítva,
jóval többen érezték
azt, hogy egyénileg
is szeretnék környezetüket mentesíteni
az eldobált, lerakott
szeméthalmoktól.
Így összesen a településünkön és környezetéből a majd
félezer gyerek és felnőtt több mint 400
zsák szemetet gyűjtött össze!
Sajnos, a legtöbb
szemét és sitt bekötőútjaink mentén Üllő
felé, Mende felé, illetve Maglód és Péteri felé van illegálisan lerakva.
Önkormányzatunk évente több millió forintot költ
az utak mellett „ottfelejtett” szeméthalmok elszállítására, de hasztalanul. A környéken lakó polgáraink is segítették munkánkat.
Köszönjük a segítséget, s reméljük, minél többen követik példánkat a szürke hétköznapok során is, így megtartva városunkat egy igazán tiszta,
üde, zöldövezeti kellemes lakóhelyként.
Hodruszky Lajos
tanácsnok

GYEREKNAP
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SZABADIDŐ

FORRÓ NAPOK A TÓFÜRDŐN
Június második hétvégéjén voltak az első igazán
forró nyári napok az idei évben. Tófürdőnk felújítása és karbantartása május végére befejeződött,
így tökéletes állapotban várta a látogatókat. A
megújult külső mellett elvégeztük a vizesblokkok
felújítását, valamint a stégek javítását is. Megnöveltük a napozófelületek méretét, hiszen a strandröplabda pályát kicsit arrébb költöztettük, a helyén
pedig füvesítés történt. Ez a kis plusz hely már
rögtön az első hétvégén nagyon jól jött, hiszen a
tikkasztó hőségben nagyon sokan látogattak ki hűsölni a tópartra. Pénteken, szombaton és vasárnap

24 órás

ügyelet
a gyömrői lakosokért!

összesen 5747-en váltottak belépőt, ami rekord
közeli látogatottságnak számít. A legerősebb nap a
vasárnapi volt, akkor 3346-an vettek jegyet.
A víz kiváló minőségű, a kiszolgáló egységek is
mindent megtesznek a pihenni vágyókért. A jegyárak nem emelkedtek, a gyömrői lakosok pedig a
lakcímkártya felmutatásával továbbra is 50%-os
kedvezményre jogosultak a belépők árából. Bízunk benne, hogy az idei egy valóban meleg nyár
lesz, így minél többen és többször tudják majd élvezni a Gyömrői Tófürdő nyújtotta kikapcsolódási
HA
lehetőségeket!

EGÉSZSÉGÜGY

A NYÁRI HŐSÉG IDEJÉRE AJÁNLJUK
AZ ÖN FIGYELMÉBE!
– 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon! A déli órákat
lehetőség szerint töltsük zárt helyen, sötétített helyiségben!
– Zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is!
– Érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni.
– Kánikulában fokozottan veszélyeztetettek a gyermekek, az idősek és a szív- és érrendszeri
betegségben szenvedők.
– A csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük, ne sétáltassunk a hőségben
kisbabát!
– Együnk kisebb ételadagokat, együnk gyakrabban!
– Ne fogyasszunk kávét, alkoholos italt, cukros, illetve
szénsavas üdítőt!
– Fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt! Jót tesz a
paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a levesek.
– Kerüljük a nehéz ételeket! Fogyasszunk inkább grillezett
szárnyasokat, zöldségeket, salátát, gyümölcslevest, rántás
nélküli főzelékeket!
– Hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet! Könnyű, szellős ruhát viseljünk,
amely minél nagyobb bőrfelületet takar! Fejünket vékony
sapkával, szalmakalappal védjük, esetleg napernyővel!
– A szabadban használjunk bőrtípusunknak megfelelő
fényvédő krémet! Érdemes széles karimájú kalapot,
napszemüveget hordani. Fokozottan védjük szemünket
megfelelő UV szűrőfelületű napszemüveg használatával!
– Sose hagyjunk gyermeket, állatot (kutyát) zárt, szellőzés
nélküli parkoló autóban!
– Ha hosszabb útra indulunk, a gépkocsiban utazók részére vigyünk - ha lehet hűtő táskában megfelelő mennyiségű folyadékot!
– A nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a
vezetők még inkább türelmetlenebbek, indulatosak.
– Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő spray-t és
gázöngyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak!
– A nagy melegben vélhetően sokan keresik majd fel
a vízpartokat. Felhevült testtel ne ugorjunk be a hideg
vízbe, ne ússzunk teli hassal vagy ittasan!
– Bánjunk takarékosan a vízzel és az energiával!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
További segítség, felvilágosítás:
Hodruszky Lajos közbiztonsági referensnél kérhető
(Tel: 06 30 655 0788).
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Szolgálati kerékpárokat
kaptak a gyömrôi rendôrök
A június 7-én tartott egészségnap keretében
Gyenes Levente polgármester és Gyurján János
a Jó hátszelet! alapítvány vezetője adta át azt
a két kerékpárt, mellyel mostantól a gyömrői
rendőrök kerékpáros szolgálatot látnak majd
el városunkban. A rendőrségi színekre festett
és felmatricázott bicikliket Gyömrő Város
Önkormányzata és a Jó hátszelet! alapítvány
közösen ajánlotta fel. Az átadáson részt vett
Baár Pál r.ezredes, Monori rendőrkapitány,
valamint Baji Beáta r. őrnagy, őrsparancsnok.
Önkormányzatunk évek óta kiemelten támogatja a rendőrség munkáját: néhány éve egy
Lada Niva terepjárót és üzemanyag-kártyát
kaptak, majd a járőrök részére éjjel-nappal
hívható mobiltelefont biztosítottunk. Tavaly
pedig csaknem 25 millió forintból teljes egészében felújítottuk a rendőrőrs épületét.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a biciklik átadásával kapcsolatban közleményt
adott ki. Ebben egyebek mellett ezt írják: évről-évre a nyári időszakban a városban lévő
Tófürdő nagy tömegeket vonz. A strand területén történő szolgálatellátást nagyban segítik
a jövőben a kerékpárok.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is
csaknem 70 kisebb-nagyobb rendezvény
várja az érdeklődőket városunkban. Ilyenkor Gyömrőre 50-70 ezren látogatnak el.
Ebben az időszakban korlátozottak a közlekedési lehetőségek a városban, a nagy tömegben a kerékpáros járőr gyorsabban tud
közlekedni, valamint az állampolgárok is
könnyebben tudnak a rendőrökkel kapcsolatot teremteni.
Hauser Antal

GYÖMRŐI KÖZÉLET

A ROMANTIKA BŰVÖLETÉBEN
2015. július 3-án, pénteken
Helyszín: Hankó István Művészeti Központ - Gyömrő, Fő tér 1/b.

16 óra: A HÁROMÁGÚ TÖLGYFA TÜNDÉRE - mesejáték a Domján Edit Dráma és
Színművészeti Stúdió előadásában
18 órától: Hidvégi Judit - HANGULATOK című kiállítása
19.30-tól a MENTA ZENEKAR táncestje a 60-as évek és napjaink legnagyobb slágereivel

A büfében olaszos ételek, szendvicsek, sütemények,
csábító koktélok kaphatók!
Dress Code: '60s - Aki kedvet érez hozzá!

A rendezvény ingyenes!
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KULTÚRA

ÍJÁ SZAT GYÖMRŐN:
minden csütörtökön 17.00 és 19.00 óra között
Cím: 2230 Gyömrő, Tájház, Gróf Teleki utca 46.
A Szent László Lovagrend tagjai továbbra is
várnak mindenkit, akit érdekel az íjászkodás,
vagy csak szeretné kipróbálni magát.
Információ:
Szent László Lovagrend, telefon: 06 (29) 332-535,
e-mail: info@elsolovag.hu

Szeretettel meghívjuk Önöket
2015. évi Rákóczi Napi rendezvényeinkre!
július 4-5. szombat-vasárnap
szombat

10 óra: Koszorúzás II. Rákóczi Ferenc mellszobránál
18 óra: Ünnepi megemlékezés a Mánya réten
Rákóczi beszéd: Beszterczey Attila színművész
Közreműködik: Isaszegi szent Márton Hagyományőrző
Lovas Egyesület, Szabó Gábor tárogató

vasárnap

16.00: Somogyi-Tóth Dániel orgonakoncertje
a református templomban

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Könyvtári Hírek

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár
2015. augusztus 11-től augusztus 22-ig szabadság miatt
ZÁRVA tart. Nyitás: 2015. augusztus 25-én kedden.
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

Égett a ház teteje a stranderdôben
Június elsején 12 óra után néhány perccel Gyenes
Levente polgármester vette észre, hogy sűrű füst
gomolyog a stranderdő felett. A Lakeboard pálya
mögött részén, a Weöres iskola épületével szemben az erdőben egy üresen álló ház tetőszerkezete
kapott lángra, és égett viszonylag nagy felületen.
Polgármesterünk értesítette a tűzoltókat, majd bement a házba ellenőrizni, hogy nincs-e bent valaki.
Szerencsére az épület üres volt. A kiérkező monori tűzoltók eloltották a tüzet, majd hűtötték a még
izzó tetőszerkezetet. Azt egyelőre nem lehet tudni,
hogy a födém mitől kapott lángra. A tűzoltók tájékoztatása szerint a padlás üres volt, így lomoktól nem keletkezhetett a tűz. Személyi sérülés nem
történt. Azt szakembereknek kell megállapítaniuk,
hogy a ház életveszélyessé vált e a tűz nyomán. A

magántulajdonban lévő épület egyébként évek óta
üresen áll, több helyen a kerítés is meg van bontva,
így szinte bárki bemehet a kertbe.
Hauser Antal

Tilos az égetés!
Itt a jó idő, megnőtt a kerti zöldhulladék mennyisége is. Ettől függetlenül továbbra is
felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy Gyömrő város belterületén a 306/2010. (XII. 23.)
kormányrendelet szerint, az év minden
napján tilos a kerti vagy egyéb hulladék égetése. A rendeletet megsértők
akár 100.000 forintos pénzbírságra is
számíthatnak. A kerti sütés-főzés, bográcsozás megengedett, de a fenti kormányrendelet értelmében csak tűzifával.
Önkormányzatunk továbbra is ingyenesen biztosítja a zöldhulladék valamint a
szelektív szemét elszállítását.
MGM

OKTATÁS
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A tavasz a humán irányú
versenyek idôszaka
Napjaink, eredményeink!
Eredményesen szerepeltek diákjaink a Vasadon
megrendezett kerületi szavalóversenyen. Az 1-2.
évfolyamon Tankó Sarolta III., az 5-6. évfolyamon Pertik Tuzson I., Lovász Réka II., a 7-8. évfolyamon Márkus János I. helyezést ért el.
A Bendegúz Nyelvész megyei döntőjében
Piricz Barna III., Rada Gréti IV. helyezést ért
el. A Mozaik Országos Irodalom Verseny V.
helyezettje Piricz Barna, ugyanezen versenysorozatban történelemből 20. helyezést ért el.
A megyei történelem versenyen 5. évfolyamon Debreczeni Kincső 4., Hajdu Gábor 14.,
a 7. évfolyamon Csatlós Gergely és Szántai
Balázs 7. helyezést ért el.
Ez az időszak a Weöres Sándor-rendezvénysorozat időszaka is. Sokadik alkalommal
rendeztük meg a Weöres Sándor Szavalóversenyt, ahol 6 iskola diákjai mérették meg magukat. A következő eredmények születtek:
zz
1.-2. évf.
I. Nagy Ádám WS
II. Pavlyás Anna WS
III. Tóth Lili WS
zz
3.-4. évf.
I. Barna Bulcsu Monor,
Nemzetőr Ált. Isk
Szávai Csenge WS
II. Bíró Hanna WS
III. Kóródi Emma WS
zz
5.-6. évf.
I. Lovász Réka WS
II. Kosztyu Sára Gyömrői II. RFÁI
III. Grandpierre Gábriel WS
Fodor Ádám WS

zz
7.-8.évf.
I. Márkus János WS
II. Lipták Noémi WS
III. Szirtes Dávid
Monori Kossuth Lajos Ált. Isk.
Réti Adrián Gyömrői II. RFÁI
A festészeti verseny eredménye a következő
lett:
zz
1.-2. évf.
I. Szabó Zsanett
II. Velkei Maja
III. Tajti Szonja
Dicséret: Göbölyös Szonja,
Somogyi Eliza, Tóth Lili
zz
3.-4. évf.
I. Csernyák Eszter
II. Újvári Gergő
III. Machalek Johanna
zz
5.-6. évf.
I. Grandpierre Gábriel
II. Andras Brigitta
Kanyó Viktória
zz
7.-8.évf.
I. Acsai Zsófia
Osváth Ákos
II. Bradics Vanessza
Lipták Noémi
III. Rácz Veronika
Dulya Ádám
Különdíj: Potondi Melinda
A Weöres Sándor napok május 15-én folytatódtak. Minden egységben lázas munka folyt.

OKTATÁS – SZABADIDŐ
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A nap irodalmi alapja iskolánk névadójának
Az éjszaka csodái című ciklusa. Minden épületben egy Weöres-bolygórendszert hoztunk
létre.
A gyerekek már nagyon várták az ABCD
bajnokságot is, ahol az egyforma „betűjelzésű”
osztályok 1-8-ig egy csapatban versenyeztek.
Weöres Sándor életével, műveivel kapcsolatos
furfangos, játékos feladatokat oldottak meg.
A nap zárásaként a Hankó István Művelődési Központban színvonalas előadást tekinthettünk meg. A helyiség zsúfolásig megtelt.
A másfél órás előadásban tehetséges diákok
mutatták be, „ki miben tudós”. Láthattak a
Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját, a
nézők tűzről pattant néptáncosokat, kristály- családok támogatását és a diákok kiemelkedő
tiszta hangú énekeseket, csodálatosan mesé- helytállását!
lő vagy szavaló diákokat. A művészeti iskola
Gyömröi Weöres Sándor
diákjainak hangszerbemutatója is óriási sikert
Általános Iskola és Művészeti Iskola
aratott.
Nevelőtestülete

Újra vár mindenkit a Káptalanfüredi tábor!
2015-ben is kinyitotta kapuit a Balatonalmádi-Káptalanfüreden található Ifjúsági tábor.
Ahogy az elmúlt három évben mindig, úgy idén is több fejlesztés történt a májusi szezonkezdetig. Megújult több faház, illetve új bútorok is érkeztek. Mindezek ellenére az árak
nem változtak, vagyis egy éjszaka szállás 1.800 Ft/fő, de 3 vagy több éjszaka esetén csak
1.500 Ft/fő/éj. Az ellátás – mely szabadon variálható – árai is változatlanok: reggeli 650
Ft, ebéd 900 Ft, vacsora 850 Ft. Az ebéd háromfogásos, míg a vacsora minden esetben meleg étel. A 12 személy összkomfortos ház külön is bérelhető. Ennek szállásdíja egy hétre
130.000 Ft. Kisebb létszám, illetve rövidebb tartózkodás esetén 2.500 Ft/fő/éj.
Minden pihenni vágyót várnak szeretettel!
További információ és foglalás: tabor@gyomro.hu, valamint 0670/603-9878.
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SZABADIDŐ

Kézmûves és Hagyományõrzô
napközis tábor

a gyömrõi Tájházban

I. turnus: 2015. július 20—24-ig
II. turnus: 2015. augusztus 3—7-ig
6–12 éveseknek
A tábor ideje alatt a festôi szépségû, hamisíthatatlan,
régi falusi hangulatot idézô gyömrôi Tájházban minden nap
új mesterséggel ismerkedhetnek meg a gyermekek,
• agyagozás, fafaragás
• kosárfonás, csuhézás
• nemezelés, stb.
miközben sok, mára már elfeledett népi játékot elevenítünk fel.

Mindenkit várunk, aki szereti
• a vidámságot, a nevetést
• a természetet
és szeretne megismerkedni hagyományainkkal.
Az utolsó napon táborzáró kiállítás a szülõknek
Részvételi díj: 18.000 Ft/fô/hét
(mely tartalmazza a 3x-i étkezést,
a foglalkozások és az alapanyagok díját).
Jelentkezési határidô: 2015. július 8-ig
(a szabad helyek függvényében)
Jelentkezni a részvételi díj 50%-ának
befizetésével lehet.
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
Szabó Szilvia: 20/254-0584
e-mail: kulturiszt111@gmail.com
részletek: www.kulturiszt.hu

GYÖMRŐI TÖRTÉNELEM
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Mesélô utcanevek
Új utcanévtörténeti rovatot indítottunk, melyben
megismerhetik utcáink névadóinak életpályáját,
szerepét a történelemben.

Madách Imre utca
Madách Imréről a magyar költőről, íróról,
ügyvédről, politikusról, a Kisfaludy Társaság
és a Magyar Tudományos Akadémia tagjáról,
a magyar irodalom és költészet kiemelkedő
alakjáról kapta nevét az utca.

Madách Imre
1823. január 20-án született a Alsósztregován
Nógrád megyében középnemesi családban. Négy testvére volt,
édesapját, már 14 éves korában
elveszítette. A váci piarista gimnázium magántanulója volt, majd
a jogi egyetemen folytatta tanulmányait Pesten. Itt ismerkedett
meg Kölcsey, Vörösmarty, Shakespeare, Victor Hugo műveivel.
Kivételes műveltségére jellemző,
hogy latinul, németül, franciául is olvasott.
1840-ben jelent meg első verseskötete Lantvirágok címmel. Lírai darabjait Lónyay Etelka
iránti szerelme ihlette. Életében több verseskötete nem jelent meg, noha egész élete folyamán írt verseket.
1840-ben visszatért szülővárosába, ahol
magánúton készült további jogi vizsgákra, melyeket egy év múlva be is fejezett. 1841-ben
befejezte egyetemi tanulmányait, majd Balassagyarmaton aljegyzőnek állt. A centralisták
oldalán bekapcsolódott a politikába, szónoklatai, cikkei a Pesti Hírlapban jelentek meg.
1843-ban lemondott aljegyzői tisztségéről,
44-ben királyi táblabírónak választották. Ez az
időszaka volt 1848-ig a legtermékenyebb írói

szempontból. Számtalan vers, elbeszélés mellett hat drámája jelent meg, ebből kettővel az
MTA drámapályázatán is indult, de nem ért el
eredményt.
1845. július 20.án feleségül vette Fráter Erzsébetet, azonban házasságuk elhidegülése
miatt 1854-ben elváltak. A házasságból három
gyermekük született.
Madách betegeskedése (szívgyengeség)
miatt nem vehetett részt a szabadságharcban.
A közigazgatás szervezésével járult hozzá az
ügyhöz. A forradalom leverése után, forradalmárok rejtegetése miatt feljelentették majd
1852. augusztus 20-án letartóztatták. Pozsonyban, majd Pesten raboskodott. 1853-ban bizonyítékok hiányában elengedték.
1856-57-ben kezdte írni „Lucifer” címmel a 1862-ben meg
jelent „Az ember tragédiája” drámai költeményét. A mű egy kérdésre keresi a választ: „Vitte-e
előbbre a civilizáció az embert?”.
Az elmúlt korszak sötét történései
rá is nyomták a bélyeget a műre,
emiatt Madách bizonytalan maradt az alapkérdésre adandó válaszban. A darab Arany János tolmácsolásában nagy sikert
aratott és ennek hatására a Kisfaludy Társaság
és az Akadémia is tagjai sorába választotta.
1860-61-ben ismét bekapcsolódott a politikába, Nógrád megye országgyűlési követévé
választotta. 1861-ben a pesti országgyűlésen a
radikálisabb párthoz csatlakozott.
Anyjával élt, fokozódó szívpanaszait előtte
is elhallgatva egyre romló egészségi állapotban. 1864. október 5-én Alsósztregován halt
meg.
Forrás: Wiki, madách.hu, literatura.hu
Mezey Attila
alpolgármester
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Patikák hétvégi és ünnepnapi ügyeleti rendje
Hétköznapokon a Szent Erzsébet Patika ügyel este
10 óráig. Hétvégén a gyógyszertárak felváltva tartanak nyitva este 10-ig, ünnepnapon délután 4 óráig.

Június 27–28.
Kehely Patika
Július 4–5.
Humanitás Patika
Július 1.
Szent Erzsébet Patika (16.00-ig!)
Július 11–12.
Szent Erzsébet Patika
Július 18–19.
Kehely Patika
Július 25–26.
Humanitás Patika
Augusztus 1–2.
Szent Erzsébet Patika
Augusztus 8–9.
Kehely Patika
Augusztus 15–16.
Humanitás Patika

Friss helyi és térségi hírek
egy helyen? Signaltv.hu!
A térségi Signal televízió új szolgáltatást indított
hivatalos honlapján. A signaltv.hu weboldalon friss
helyi és térségi híreket, rendezvény ajánlókat és
fényképes beszámolókat olvashatnak, nézhetnek.
Egy-egy rövid videós anyag is megtekinthető a kiemelt híreknél. A naponta frissülő híroldal segítségével egészen biztosan nem maradnak le egyetlen
fontos helyi és térségi hírről sem, de rendszeresen
olvashatnak akár országos jelentőségű híreket is.
Helyi és térségi hírek, azonnal, naprakészen:
www.signaltv.hu

Szelektív szemétszállítás 2015
Zöldhulladék elszállítás:
július   4.
július 11.
július 18.
július 25.
augusztus   1.
augusztus   8.
augusztus 22.
augusztus 29.
szeptember   5.

1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet

szeptember 12.
szeptember 19.
szeptember 26.
október   3.
október 10.
október 24.
október 31.
november   7.
november 14.
november 21.
november 28.

3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet
1-2. körzet
3-4. körzet

december   5.
december 12.

1-2. körzet
3-4. körzet

Szelektív hulladék elszállítás:
július 17.
augusztus 14.
szeptember 18.
október 16.
november 20.
december 18.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy júliusban
a következő utcákban járnak a kéményseprők:

• Kossuth Tér,
• Liget lakópark: Fogarasi utca, Máramaros
utca, Bezerédi utca, Rózsa utca, Zenta utca, Bánáti
utca, Kassai utca
Sikertelen kísérlet esetén írásos értesítőt hagyunk.
Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon lehetséges :
Onodi László 06-29/332-829 vagy 06-70/77-679-13
Wahab Raszul: 06-70/249-14-66 vagy
a 06-29/267- 243

A kéményseprői ipari tevékenységet a 2012 XC.
törvény és a 63/2012 BM rendelet szabályozza, mely
alapján a kéményseprő ipar feletti ellenőrzést a katasztrófavédelem gyakorolja, aki a szolgáltatás elmaradása
esetén eljárást indíthat a tulajdonossal szemben.
A kötelező közszolgáltatás a zárt égésterű, ún. turbós készülékek kéményeire is kiterjed.
Kérjük munkatársunkat fogadják bizalommal, tevékenységünk az élet és vagyon megóvását szolgálja!
Köszönjük!

SPORT
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Hétszáz induló a 24. Tour de Gyömrôn!
Június 14-én reggel 7.00-kor nyitotta meg
kapuit a versenyre érkezők előtt a nevezési központ. Harminc segítőkész, felkészült
önkéntes várta az elő-, és helyszíni nevezők
népes táborát.
A rendezvényen hét futamban, és az idén
harmadszor indításra kerülő teljesítménytúra kategóriában indulhattak a résztvevők. Itt
mindenki megtalálhatta a neki legjobban megfelelő kategóriát. A színpadon 9 órai kezdettel
ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette a 24.
Tour de Gyömrő kerékpáros verseny és családi sportnap. A hagyományokhoz híven a Maglódi Mazsorett csoport fellépése színesítette a
megnyitó ünnepséget. Meghívott vendégeink
Gyenes Levente Gyömrő Város polgármestere és Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk
intézett beszédet a megjelentekhez, és ezzel
kezdetét vette a 34 kategóriát magában foglakó egész napos családi és sportnap valamint
az AMATŐR Kupasorozat 6. állomásának
versenye.
A futamok 9.30- tól 11.55 –ig indultak, ahol
óvodások, serdülők, ifik, senior és master korúak mérhették össze tudásukat. A rendezvény

fénypontja a CSALÁDI futam volt, melyen
eddig még soha nem látott számban indultak
el demonstrációs jellegű felvonulásukra a 2-7
fős családok, akik ezzel szerették volna népszerűsíteni a kerékpározást. Velük együtt pattantak nyeregbe a tandemesek, fogyatékkal
élők és gyengén látok, hogy ők is kivehessék
részüket ebből a pompás és mindenkit egybekovácsoló futamból.
A Budapest Bajnokság – Gyömrő Amatőr
Bajnokság 7. futama és egyben az Országos
Egyetemi Bajnokság és a Budapesti Egyetemi, Főiskolai Bajnokság is a Tor De Gyömrő keretében lett megrendezve. Közvetlenül
a családi futam után indultak 80 és 30 km-es
távon. Magyarországon ritkán látható országúti versenyen igen népes mezőny sorakozott
fel a rajtvonalhoz. Ezen a napon összesen több
mint 700-an álltak rajthoz!
A délutáni eredményhirdetést követően
csaknem 1.000.000 Ft értékben sorsoltunk ki
a résztvevők között értékes nyereményeket.
Köszönjük mindenki munkáját, aki a szervezésben és lebonyolításban részt vett!
Gyurján János főszervező
Jó hátszelet! Alapítvány
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ÚJABB HÍREK
A KAESHI WAZA HARCMÛVÉSZETI
EGYESÜLETRÔL!
A KAESHI WAZA Harcművészeti Egyesület
2015. május 16-án Tarjánban részt vett egy
országos kyokushikai versenyen. Csaknem
460 versenyző jelent meg a megmérettetésen.
Többek között voltak versenyzők Sopronból,
Hajdúszoboszlóról, Kapuvárról, Siófokról és
Szolnokról. Mi öt versenyzővel érkeztünk.
Győri Ferenc, Sándor Marietta, Németh Zsanett, Rádóczi Natália és Csóti Vivien. Tanítványaim már részt vettek kisebb full-kontakt
versenyeken, de itt sokkal erősebb volt a mezőny, így nagy eredményekre nem is számítot-

tunk. Egy-egy súlycsoportban csaknem 16-18
versenyző volt. Nagyon büszke vagyok tanítványimra, mert így is sikerült egy harmadik és
egy negyedik helyet elérnünk. Sándor Marietta bronzérmes, míg Rádóczi Natália negyedik
helyen végzett saját súly- és korcsoportjában.
Gratulálok tanítványaimnak az elért eredményekhez és ahhoz, hogy más stílusban is képesek eredményt felmutatni.
LOZSI ÁKOS
Kaeshi Waza
Harcművészeti Egyesület elnöke
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